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 .1دانشجوی دکتری باستانشناسی دورة اسالمی ،دانشگاه مازندران
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دريافت1395/2/06 :

پذيرش1395/12 /18 :

منابع ادبی مهمترين اسناد مکتوب گذشتهاند که غیر از معرفی ظرايف زبان و ادب فارسی ،متضمن
نکاتیاند که در بازشناسی مواد مطالعاتی ديگر زمینههای پژوهشی ،بهويژه هنرهای کاربردی و
معماری ،بسیار سودمندند .از اين جنبة ادبیات و اهمیت آن ،در پژوهشهای معماری چندان که بايسته
است ،استفاده نشده؛ بر همین اساس ،پارهای از الگوهای معماری گذشته با عناوينی معرفی شدهاند که
هرگز با نامهای اصیل و نخستینشان برابر نیستند .در پژوهش پیشرو ،دادههای معماری موجود در
برخی از منابع ادبیِ مربوط به سده های چهارم تا دهم هجری ،با رويکرد تطبیقی بررسی شدند و
بهموجب آن ،تعداد چشمگیری از پالن ابنیه با کارکرد تشريفاتی (دادة معماری) با توصیف کاخها و
کوشکها در منابع ادبی (دادة ادبی) تطبیق داده و تالش شد تا الگو و کارکرد گونهای از معماری
تشريفاتی بازشناسی شود .نتايج تحقیق نشان میدهد ويژگی عمومی اين گونة معماری ،داشتن شکل
مربع و نُهبخشی است که در سدههای نخستین دوران اسالمی در ادبیات معماری با جهانبینی
مشخصی که اين آثار را مِثالی از آسمانهای نُهگانه دانستهاند« ،نُهگنبد» خوانده شده است .پیشینة اين
گونة مشخصِ معماری ،يعنی نُهگنبد ،به آپادانای هخامنشی بازمیگردد و با عنايت به جهانبینی
اسالمی ،در سدههای متأخر به «هشتبهشت» معروف شده است.
Seyyed_rasool@yahoo.com

* نويسندة مسئول مقاله
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واژههای کلیدی :منابع ادبی ،شواهد معماری ،نُهبخش برونگرا ،نُهگنبد.

 .1مقدمه
منابع ادبیِ منظوم و منثور بههمراه منابع تاريخی ،پیوسته گذشتة فرهنگی و گاه
سرگذشت محصوالت آن را روايت کردهاند .اگر در پژوهشهای معماری و
باستانشناسی از کنار اين وديعه بهآسانی بگذريم ،بیگمان يکی از مهمترين اسناد را
در تفسیر و تحلیل مواد معماری و باستانشناختی ازدست داده و بنابراين ،از اعتبار
آن پژوهش کاستهايم .در حوزة مطالعات معماری و هنرهای کاربردی کهن ،اين نیاز
بسیار ضروری بهنظر میرسد .باوجودِ پژوهشهای متنوع و چشمگیری که تاکنون
در زمینة معماری ايرانی انجام گرفته است ،هنوز شناخت کامل و کافی از الگوهای
ساخت برخی از آثار معماری وجود ندارد .يکی از داليل اين کمبود ،بهره نگرفتنِ
فراگیر از دادههای منابع ادبی است .اين نقیصه موجب شد تا تعداد بسیاری از
الگوهای معماری ناشناخته باقی بمانند .توصیفات مربوط به کاخها و کوشکهای اُمرا
و عناصر معماری آنها در ديوان شعرای وابسته به دربار گاه چنان دقیقاند که
بهآسانی میتوان با استناد به آنها تصويری از طرح کلی کاخها و کوشکهای
توصیفشده را مجسم کرد .گاه شاعر يا نويسنده چنان اجزا و عناصر گونههای
معماری را در آراية ادبی «مراعاتالنظیر» يا «تناسب» گرد آورده که در شناخت کامل
وی از الگو ترديدی بهجا نمیگذارد .از سوی ديگر ،حضور پرشمار واژگان معماری
در ادبیات کهن که گاه بیانگر صورتی از استعاره يا تشبیه است ،دريچههايی به
بازيافت طرح ،الگو و نام گونههای معماری را فرارو مینهد که در پژوهشهای
معماری به آن توجه درخوری نشده است .ازاينروی ،در پژوهش حاضر سعی شده
است تا نخست پارهای از الگوهای معماری و اجزای ساختاری آنها با دادههای ادبی
تطبیق داده و پس از آن ،با بهرهگیری از استدالل ديوان شعرا و ديگر منابع ادبی علت
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نامگذاری آنها جستوجو شود .الگويی که اين نوشتار تالش دارد تا آن را
بازشناسی و معرفی کند ،مربع نُهبخشی برونگراست که در جغرافیای فرهنگی ايران،
بهصورتی فراگیر در هیأت معماری تشريفاتی عرضه شده است.

 .2پیشینة پژوهش
بیگمان ،تالش شهريار عدل )2011( 1در بازيافت و تطبیق الگوی «نُهگنبد برونگرا»
در متون تاريخی با طرح برخی از آثار معماری موجود ،و بازشناسی باغهای تاريخی
خراسان در تاريخ بیهقی با رويکردی شبیه به آنچه اين جستار نیز درصدد انجام
دادن آن است ،درخور توجه است (قیومی بیدهندی .)1387 ،کوشش برخی
پژوهشگران در شناسايی کارکرد و شکل ظروف کاربردی در ادبیات منظوم و منثور
نیز تالشی مشابه در اين زمینه بهشمار میرود ()Melikian-Chirvani, 1986
تعدادی از پژوهشگران حوزة معماری همچون شیال بلر و جاناتان بلوم،)1388( 2
اوکین ،)2005( 3کیانی و کاليس ،)1373( 4کاليس ( 1387و  ،)1379هوف )2005( 5و
سلطانزاده ( )1390اين الگوی معماری را بهصورت موردی بررسی کردهاند .در
هیچيک از پژوهشهای مذکور ،از منابع ادبی استفاده نشده است .در پژوهشی ديگر،
شِمايی کلی از نُهبخش و نُهگنبد در گونههای درونگرا و برونگرا ارائه شده است .در
اين تحقیق نیز ،بهرغم گردآوری تعداد زيادی از انواع گونة برونگرا ،مبانی نظری
شکلگیری اين الگو و کیهانشناسی سازندگان بهطور جامع بررسی نشده است
(جودکی عزيزی ،صارمی نائینی و ابراهیمی .)1393 ،شهريار عدل در پژوهشی ديگر
( ،)2016رنگ و اهمیت آن را در جهان ايرانی مورد توجه قرار داده و از رهگذر آن،
کیهانشناسی رنگهای هفتگانه و نسبت آن با طبقات آسمان و تأثیر آن در ساختار
چنداليه و مُطبَق برخی زيگوراتها را بررسی کرده است .مزيت پژوهش وی
بهرهگیری جدی از منابع ادبی و متون تاريخی است.
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 .3روش تحقیق
پژوهش حاضر با تحلیلی میانرشتهای در حوزة پژوهشهای ادبیات تطبیقی (تطبیق
طرح های معماری کهنِ موجود با توصیفات شعرا) با رهیافتی تاريخی -تحلیلی ،برخی
از ديوان شعرا و پارهای از ديگر منابع مکتوب را بررسیده و با تطبیق دادههای آنها
با طرحهای ويژه در معماری تشريفاتی ،عنوان و الگوی متعارف آن را بازشناسی

کرده است .مهمترين منابع تاريخی و ادبی شامل تاريخ سیستان ،ممالک و مسالکِ
اصطخری ،گرشاسبنامة اسدی طوسی ،ويس و رامینِ فخرالدين اسعد گرگانی،

شاهنامة فردوسی ،ديوان و جامعالحکمتینِ ناصرخسرو قباديانی ،ديوان فرخی
سیستانی ،ديوان انوری ابیوردی ،ديوان قطران تبريزی ،ديوان خاقانی شروانی،
خسرونامة عطار نیشابوری ،خمسة نظامی گنجوی و آثار امیرخسرو دهلوی است.
چون آثار معماری برجایمانده از اين الگو به پیش از اسالم يا سدههای دوم تا پنجم
هجری تعلق دارند يا توصیف شعرا وجود آنها را در سدههای ششم و هفتم هجری
نیز تأيید میکند ،بديهی است از منابعی استفاده خواهد شد که همزمان با ساخت آن
آثار نگاشته شده يا فاصلة زمانی کمتری از آنها داشتهاند.

 .4نُهبخش برونگرا
اين طرح همانطور که از نام آن پیداست ،نُهبخشی است و از تقسیم کلی شکل مربع
به نُه قسمت حاصل میشود .پیشتر ،گونة درونگرای اين طرح که مسجد نُهگنبد بلخ
معروفترين نمايندة آن شمرده میشود ،مطالعه شده بود (Adle, 2011; Melikian-

 .)Chirvani, 1986; Golombek, 1969; Pougatchenkova, 1968گونة برونگرای
اين طرح با نامهای چهارايوان يا چهارايوان برونگرا معرفی شده است (سلطانزاده،
 .)45-40 :1390طرح ساده و وصفپذير اين گونه موجب شد تا برخالف ديگر
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طرحهای معماری ،بارها در منابع ادبی ،از نظم و نثر تا گزارشهای جغرافیايی و
تاريخی ،طرح و اجزای آن توصیف شود.
چگونه کاخی ،کاخی چو گنبد هرمان

ز پای تا سر چو مصحفی نبشته به زر

چهار صفه و از هر يکی گشاده دری

چنانکه چشم کند از چهارگوشه نظر
(فرخی سیستانی)121 :1355 ،

اين اشاراتِ گاه همانند فرخی که کوشکی از محمود غزنوی را وصف کرده ،يا در
قالب توصیف مستقیم اثر معماری است يا بهصورت استعاره و تشبیه عرضه شده
است .اين توصیفات عموماً به گونة معماری تشريفاتی تعلق دارد و گاه بهخوبی
جزئیات طرح داراالماره ،کاخ يا کوشک را گزارش کرده است .توصیف منحصربهفرد
اصطخری (346ق) از داراالمارة ابومسلم (130ق) در مرو ،طرح کلی اين بنا را
بهخوبی معرفی میکند:
و بعد از آن مسجدی به ماجان بنا کردند و میگويند که آن مسجد و
بازار و داراالماره که بدو متصل است از بناهای ابیمسلماند و ابومسلم
در آن مقیم میبود و امرا و ملوک و رؤسای مرو الی يومنا هذا در آن
متوطن و ساکن میباشند و آن قبهای بلند و فراخ است از آجر ساخته
و فراخی آن قبه پنجاه و پنج گز است در ضرب پنجاه و پنج گز ،و آن
قبه را چهار در هست و باالی آن درها ايوانها [ی] بلند برآورده
چنانکه هر ايوانی سی گز باشد .در پیش هر ايوانی ساحه مربع ساخته
(.)273 :1373
اين کاخ را کرِسوِل 6بازسازی کرد و موفق شد طرح روشنی از آن ارائه کند (شکل
-3الف) .در گزارش فردوسی (397-319ق) از تسخیر دژ بهمن (دژی صعب متعلق به
بددينان در حوالی درياچة چیچست) توسط کیخسرو (شهرياری اسطورهای از تبار
کیانیان) ،ساخت قصری با وصف پارهای جزئیات به کیخسرو نسبت داده شده که
شاهد معتبری از گرايش پادشاهان و امرای ايرانی به اين گونه از معماری تشريفاتی
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است .اگرچه اين گونه آثار ،همانند اين مورد ،گاه به شخصیتهای اسطورهای نسبت
داده شده ،طرح متعارف و جايگاه سیاسی و تبلیغاتی اين نوع آثار در زمان برخی از
شعرا که دست کم دو نفر از آنها (فردوسی و اسدی طوسی) را بهخوبی میشناسیم،
موجب شد حتی در مقام اسطوره نیز کاخ و کوشکی را با اين سبک طراحی ،برای اين
شخصیتها تصور کنند:
به دژ در شد آن شاه آزادگان

ابا

يکی شهر ديد اندر آن دژ فراخ

پر از باغ و میدان و ايوان و کاخ
ناپديد

کان

بدانجای
بفرمود
درازی

خسرو
و

پهنای

پیر

گودرز

روشنی

بردمید

سر

بارهٔ

بدان

جايگاه

يکی

گنبدی

او

ده

به

کمند

ز بیرون دو نیمی تگ تازی اسپ

گرد

برآورد

دژ
تا

بشد
به

اندرش
و

کشوادگان

ابر

سیاه

طاقهای

بنهاد

بلند

آذرگشسپ

(فردوسی)467 :1388 ،

اسدی طوسی (465-390ق) در دو نوبت بهشکلی تأملبرانگیز ،به طرح کوشکها
اشاره کرده است .يک بار در گزارش پذيرايی شاه روم از گرشاسب ،کاخی را به وی
نسبت داده که بهنظر میرسد نمونههای عینی آن را شاعر ديده و بهواسطة آن در
تصويرسازی افسانه ،کاخ شاه روم را با هیئتی ايرانی وصف کرده است:
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سر

با

هفته

سرايی
در

پهلوان

پديد

او
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خرم

شاه

آمد
ايوان

شاد

يکی کاخ شاهانه را در گشاد

آراسته

به از نو بهشتی پر از خواسته

چهار

بهار

برابر

ز

يکی قصرش (ايوان) از سیم و ديگر ز زر
پدرام

به

برآورده
به

شد

باغی

ديوار

جزع

چو

چهارم

بلورينگهر...

اندر

سرای

چو باغ بهشتی خوش و دلگشای

از

رخام

رهش مرمر و جویها سیمخام

جویها

ساخته

تاخته...

ديوارها
بر

رنگش

سیم

گهرها

باغ

به

هر

نايژه

آب،

رز

گلی بد که شب تافتی چون چراغ

به روزی دو ره بشکفیدی به باغ

دو صد گونه گل بد میان فرزد

فروزان چو در شب ز چرخ اورمزد

بدی

بدی

گلی

بُد

درخت

همواره

که

بد

فراوان

از

کفته
میوه

به

دار

گرما

و

سرما

شکفته

به هر شاخ بر ،پنج شش گونه بار
(اسدی طوسی)324-322 :1354 ،

اسدی نوبتی ديگر و اين بار در پذيرايی فريدون از «فغفور چین» کاخی را وصف
کرده که با نمونة پیشین همسان است و برتری اين الگوی معماری را بر گونههای
ديگر نشان میدهد .شاعر در اين تصويرسازی نیز کوشک فريدون را با باغی در
پیرامون تصور کرده است:
پسیچ

کز آن سان نبد ديده فغفور هیچ

فريدون

پگه

به گلشن گهی کز دو سو داشت در

يکديگر...

نشستنگهی

کرد

چهار
رنگرنگ

ز مینا گل او ز بیجاده سنگ...

به هر گوشه جز عین يکی آبگیر

گالب آب و دُر سنگ و ريگش عبیر

اندرون

ايوان

نمودند

ديدار

با

ز هر گونه آراسته چون بهار

میان

بود

سوری

خانه

(همان)425-424 ،

اسدی در جايی ديگر سَرايی را وصف میکند که آن نیز دارای همین
ويژگیهاست؛ با اين تفاوت که راه از واقعیت به خیال برده است؛ باغهايی که در
نمونههای پیشین درمقابل هر ايوان نهاده شده بود ،در «اغراقی» دوستداشتنی با
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درختی از زر جايگزين شدهاند که برگ آن از زبرجد است و میوة آن ياقوت؛ اما به
هر ترتیب میتوان الگوی غالب اين طرح را در عمارات دريافت:
سرايی بد از رنگ همچون بهار

ز گرد وی ايوان بلورين چهار

بیکران

پیکران

ز

پیکری

هر

جانور

از

برآويخته

ايوان

ز ديو و ز مردم ز پیل و نهنگ

ز نخجیر و از مرغ و شیر و پلنگ
گونهگون...

سرنگون

نگاريده

از

هم

از

آن

خم

طاقها

ز پیش هر ايوان درختی ز زر

زبرجد

برو

گوهر
و

برگ

بر

ياقوت

(همان)185-184 ،

فرخی سیستانی (سدة چهارم و پنجم) در وصف باغ و کاخی از سلطانمحمود
غزنوی ،در اين زمینه به نکتهای سودمند اشاره کرده و آن کاخ را با صفههايی (ايوان)
تصوير کرده که «به منظر» باز شده است:
به

فرخندهفال

يکی

منظر

اندر

میانش

سر

کنگره

صفههای

مزين

درِ

صفهها

ساخته

سوی

چینی

منقش

يکی

همچو

ارتنگ

مانی

بر،

مصور

شه شرق را اندر آن کاخ ،پیکر

به يک جای در رزم و در دست زوبین

به يک جای در بزم و در دست ساغر

وزآن کاخ فرخ چو اندر گذشتی

يکی رود و آب اندرو همچو شکر...

بدينسان به باغ اندرون باز بینی

يکی ژرف دريا مر او را برابر

روان اندرو کشتی و خیره مانده

ز

آشناور...

بدو اندرون ماهیان چون عروسان

به گوش اندرون پرگهر حلقه زر

کاخ

يکی
نگاريده

شاهانه

دو

پیکر

بر

به

کاخ

و

به

فرخندهاختر

به نو باغ بنشست شاه مظفر...

اندرون

همچو
بر

ديبای
چند

جا

پهنای

او

کران

ديده

مصور

(فرخی سیستانی)53-51 :1355 ،

اين شاعر در جايی ديگر نیز ،کاخی را وصف کرده است که ساختار مشابهی دارد:

175

بازشناسی و تحلیل الگوی نُهگنبد در معماری ایرانی...

اسداهلل جودکی عزیزی و همکار

چگونه کاخی ،کاخی چو گنبد هرمان

ز پای تا سر چو مصحفی نبشته به زر

چهارصفه و از هر يکی گشاده دری

چنانکه چشم کند از چهار گوشه نظر

دری ازو سوی باغ و دری ازو سوی راغ

دری ازو سوی بحر و دری ازو سوی بر

سپید کرده به کافور سوده و به گالب

بهکار برده در و يشم ترکی و مرمر

عقیق

بهجای ساروج اندر مسامهاش درر...

فرود کاخ يکی بوستان چو باغ بهشت

هزار گونه درو شکل و تندس دلبر

ز اللههای مخالف میانش چون فرخار

ز سروهای مرادف کرانش چون کشمر...

سپهر برده ازين کاخ و بوستان خجلت

خدايگانا! زين کاخ و بوستان برخَور

بهجای

شنگرف

اندر

نگارهاش

(همان)121 ،

همچنین است وصف کوشکی در بیان ادبی قطران تبريزی (سدة پنجم هجری):
ای چون بهشت مجلس و چون آسمان حصار

تا روز حشر باد در او شاد شهريار

ديوارهاش محکم و عالی سپهروش

ايوانهاش

بهشتوار

مغز اندر او نیايد چیزی جز نسیم

چشم اندر او نبیند چیزی به جز نگار

ديبا به پیش نقش تصاوير او چو خاک

خارا به محکمی بر ديوار او چوخار...

مانند قدر و همت شاه جهان بلند

چون تخت و دولت ملک عالم استوار

شاه اندر او نشسته به شادی و خرمی

پیش

آشکار

ز اللههای مخالف میانش چون فرخار

هرجا که بگذرد همه جويست و جويبار

نقش بهشت بیند و آرايش بهشت

بهار

بوی

خرم

اندرش
بهار

و

نهاده
يابد

رنگین

همه
و

گیتی
پیرايه

(تبريزی)482 :1362 ،

نیز توصیف انوری ابیوردی از سرای خاص ابوالفتح طاهر:
اين همايون مقصد دنیا و دين معمور باد

جاودان چون بیت معمور از حوادث دور باد

در حريم او خواص کعبه هست از ايمنی

در اساس استوار او ثبات طور باد....

آفتاب ار بیاجازت بگذرد بر بام او

روز دوران از کسوف کل شب ديجور باد
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فضلهای کز خاک ديوارش به باران حل شود

در خواص منفعت چون فضلة زنبور باد

استناد کنگرهاش را ماه بادانیم دست

وندرو

باد

چار ايوان درش کز چار ارکان برترند

از جمالش جاودان چون نُه فلک پرنور باد

حظ موفورست الحق اين عمارت راز حشر

حظ برخورداری صاحب ازو موفور باد

پیوسته

عالیمسند

دستور

(انوری)71 :1364 ،

و گزارش عطار نیشابوری از کاخ و باغی از خسرو:
ز شهرآرای چون بگذشت يک ماه

بهسوی باغ شد يک ماه آن شاه

برون از شهر باغی داشت خسرو

که در خوبی بهشتش بود پس رو

کشیده سی چمن ،در روضة او

او

حوضی،

چه

روشنی

فگنده

آفتابش

گل،

گالبی

عرق

در

عرق

در

حوضة

آبش...

استاده

به پیش باغ قصری چون بهشتی

ز نقره خشتی از زر نیز خشتی

نهاده تخت زرينش ز هر سوی

به گرد حوض و ايوان روی در روی...

برکشیده

به

کیوان

برکشیده...

ريزه

باريدی

باال...

سرايی
مشبک

بود
قبة

ايوان
زرين

واال

سر

او

که

مشک

تا

ز

(عطار نیشابوری)211-210 :1382 ،

گزارشهای انوری ،قطران و عطار نشان میدهند بااينکه از الگوی نُهگنبد برونگررا
در سده های پنجم و ششم هجری به صورت عینری بنرايی وجرود نردارد يرا دسرتکرم
شناسايی و گزارش نشده است ،طراحان ،معماران و کارفرمايان همچنان در ساخت و
پرداخت و داشتنِ آنها میکوشیدند.
اگر به اين توصیفات از منظر معماری بنگريم ،طرحی شکل میگیرد که چهار صرفه
يا ايوان گشودهشده به بیرون در ترکیرب آن برهکرار گرفتره مریشرود و نقطرة تالقری
چهارايوان برخالف نمونههای «چهارصفه» بهجای میانسرا ،يک گنبدخانه است (شرکل
-1ب) .تا پیش از مطالعات شهريار عدل در زمینة مسجد نُهگنبد بلخ ،تصور همگان برر
اين بود که طرح نُهگنبدان مختص الگوی مساجدی است که نُهگنبد از نمرای کلری طررح
آنها ديده شود .وی با واکاویِ گزارش نويسندة ناشناس تاريخ سیستان دربارة يکری
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از سرراختههررای «طرراهر» صررفاری (296-287ق) در بُسررت (واليررت کنررونی هلمنررد در
افغانستان) بازشناسی گونة برونگرای اين الگو را آسان کررد ( .)Adle, 2011در ايرن
گزارش آمده است:
[طاهر صفار] احمدبن محمدبن سلیمان را و احمدبن اسرمعیل قرنینری را
وکیل کرده بود؛ و اندر خزينه ،مال نماند از زر و سیم -که همره برهکرار
برررده و داده شررد؛ و دسررت فراکردنررد انرردر اوانرری فررروختن و زرينرره و
سیمینه درم و دينرار زدن و برهکرار برردن انردر حرديب مطربخ و بناهرا
ساختن و استران خريدن و ستوران -که آن هیچ بهکار نبود؛ و به بُست
فرمان داد طاهر تا نُهگنبد نو برآورند و بستانها ساختند پیرامون آن و
میدانها و مالی اندر آن شد (تاريخ سیستان.)150 :1373 ،
عدل ويژگری نُرهگنبردِ مرورد اشرارة نويسرندة تراريخ سیسرتان را برخرورداری از
گنبدخانهای مرکرزی برا چهرار ايروان بررونگررا و اتراقهرايی در پیرامرون دانسرته و
نمونههای اين نوع بناها را «کوشک رحیمآباد» (شکل -3ج) در برم و کوشرک مرکرزی
مجموعة لشکریبازار (شکل -3د) در بُسرت گفتره اسرت ( .)Adle, 2011: 614-615بره
آنچه عدل در طرح اين الگو بهويژه با کارکرد تشريفاتی برشمرده ،يک باغ يا چهاربراغ
را نیز بايد افزود.
نمونررههررای نسرربتاً
زيررادی از ايررن الگرررو در
معماری ايرانی شناسرايی
شررده اسررت .نخسررتینِ آن
«تخررتنشررین» (شررکل -2

شکل  :1گونهشناسی نُهبخش برونگرا؛ الف .نوع آپادانا ب .طرح متعارف

الررف) شررهر گررور اسررت.

نُهگنبد ج .طرح معمول هشتبهشت

آتشرررکدهة «ونرررداده» در

(مأخذ :جودکی عزيزی و همکاران)1393 ،

میمة اصفهان (شکل -2ب) و يک چهارتاقی در شمال اردکان يزد (شکل -2ج) از ديگرر
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شواهد برجایمانرده از ايرن الگرو در دورة ساسرانی اسرت .پریش از آنکره ايرن طررحِ
نُهقسمتی برونگرا در دورة ساسرانی نمرودار شرود ،نخسرتین مرراحلش در معمراری
هخامنشرری و در کوشررکهررای پاسررارگاد تجربرره شررده و در هیئ رت آپاداناهررا شررکل
انتظاميافتهای از آن به معماری ايرانی معرفی شده بود.
در گزارشهای توصیفیای که آورديم ،شعرا ،مورخان و جغرافینگاران قديم
بهخوبی اجزا و عناصر اين دسته از آثار معماری را تشريح کردهاند؛ بهويژه در
گزارش نويسندة ناشناس تاريخ سیستان ،وجود «بستانهای» پیرامون نُهگنبد
بهروشنی گزارش شده است .هر دو نمونة کوشک لشکری بازار ( Schlumberger,

 )1978و رحیمآباد بم (صارمی نائینی و جودکی عزيزی )1393 ،عمارت مرکزی
چهارباغ بودهاند .در وصف کاخهای مورد اشارة فرخی نیز هريک از ايوانهای
چهارگانه به منظر گشوده شده يا در فرود (بیرون) کاخ بوستانی وجود داشته است.
اين منظر بیگمان باغ يا باغچهای بوده که در پیشگاه هر ايوان در کنار ديگر عناصر،
نظرگاه مناسبی فراهم کرده است .اسدی طوسی نیز با اشاره به «پدرام باغ» در يک
جای و «گلشنگه» در جای ديگر ،بهصراحت اين طرح را در تلفیق با باغ و فضای سبز
وصف کرده است .بنابراين ،الگوی نُهگنبد بهطور معمول در ترکیب با چهارباغ کامل
میشد.
در دورة ساسانی ،با ابداع طرح چهارتاقی ،ساختن کوشک در مقیاسهای متفاوت،
جايگزين کوشکهای ستوندار شد و بهعقیدة دونالرد ويلبرر ،از ايرن دوره ،قرارگیرری
کوشک در محل تقاطع محورها در باغ ايرانی مرسوم شده است (انصراری.)8 :1389 ،
اين طرح بالفاصله پس از فراگیر شدن اسالم در نیمة شرقی خالفرت ،طری کمترر از دو
سده به معماری ايرانی بازمیگردد .داراالمارة ابومسلم (130ق) در مررو و داراالمرارة
منصررور (145ق) در بغررداد (شررکل -3ب) نخسررتین نمونررههررای دورة اسررالمی اسررت.
نمونههايی از اين الگو در سدههای سوم تا پنجم هجری نیز در رحیمآباد بَم (صرارمی
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نائینی و جودکی عزيزی )1393 ،و لشکری برازار ( )Schlumberger, 1978افغانسرتان
شناسايی شده است.
نام ديگر اين الگو «چهارپوشش» بوده است .اين موضوع در بیران زيبرای انروری
ابیوردی در گزارش هدايايی که دريافت کرده ،بهخوبی بازتاب يافته است:
کاخهای چارپوشش ،باغهای چلکری

زانکه امثال مرا بیشاعری بسیار داد

(انوری)298 :1364 ،

کاخهای چهارپوشش بیگمان اشاره به همین الگوی نُهگنبدی است؛ زيرا منظرور از
«چارپوشش» آنها همان ايوان های چهارگانهای است که با تاقهرای آهنرگ بره منظرر
پیرامون که همان باغ و بوستان بوده ،گشوده شدهاند .سخن انوری روشن میکند کره
اين الگوی معماری را چارپوشش نیز گفتهاند؛ دستکم تا اين مرحلره ،گرزارش انروری
آن را تأيید میکند .همراه شدن اين الگو برا براغ هرايی کره در اينجرا «چرلکرری» گفتره
شدهاند ،ترديدی در آن براقی نمریگرذارد .چرلکرری ،خرود در معمراری منظرر ايرانری
حکايتی گفتنی دارد .اين واژه ترکیبی است از چل که همان چهل اسرت و کرری کره در
معماری ايرانی گاه بهجای برجِ باروها مینشیند .کری گاه «کره» هم گفته شرده اسرت.
در اطراف شهر کرمان (خرودداری نرايینی )92 :1391 ،و منظرر فرهنگری شرهر برم در
کرمان ،دو باغ تاريخی بزرگ و تخريبشدهای وجرود داشرته کره نامشران «چرلکرره»
بوده است .اندازة بزرگ اين باغها موجب پديد آمدن روايتهای شفاهیِ افسانهگرون و
همانندی شده است (صارمی نرائینی و جرودکی عزيرزی .)81-80 :1393 ،انروری ايرن
واژه را باغهايی با کوشکهای چارپوشش که حصار محیطیِ آنها چهل بررج داشرته،
تعريف کرده است .استفاده از چلکری /چلکره تأکیدی بر مفهوم اندازة بزرگ عرصة
باغ ها است که زمانی پس از آن با عناوينی همچون «هزار جريب» اندازهشان نمايانرده
شد و درواقع «صیغة مبالغه» بهشمار میرود .بنرابراين ،بیران انروری تشرريح انردازة
بزرگ باغهايی است که با کوشکهای چارپوشش /نُهگنبدییشان هديه گرفته است.
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شکل  :2نُهبخش برونگرا (نُهگنبد) در معماری دورة ساسانی
الف .تختنشین شهر گور (مأخذ :تکمیل طرح هوف )1366 ،ب.
آتشکدة ونداده در میمة اصفهان (مأخذ )Siroux,1967 :ج.

آتشکدهای در شمال اردکان يزد (مأخذ :آزاد)1384 ،
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شکل  :3نُهبخش برونگرا (نُهگنبد) در معماری دورة اسالمی الف .داراالمارة ابومسلم در مرو،
130ق (مأخذ :هیلنبراند )1386 ،ب .داراالمارة منصور در بغداد145 ،ق (مأخذ :همان) ج .کوشک
رحیمآباد در بم ،سدة سوم هجری (مأخذ :صارمی نائینی و جودکی عزيزی )1393 ،د .کوشک
مرکزی لشکریبازار ،سدة چهارم تا ششم هجری (مأخذ )Schlumberger, 1978 :ه .کاروانسرای
دشت ،جادة الر -بندرعباس ،صفوی (مأخذ :کیانی و کاليس )1373 ،و کاروانسرای شمال
بندرعباس ،صفوی (مأخذ :همان)

عملکرد نُهبخش برونگرا در معماری ايرانی بسیار درخور توجه است .اين الگو در
گونة تشريفاتی جايگاه ممتازی پیدا کرده است؛ به همین علت ،در اين گونه آثار،
مراسم تشريفات دربار يا بارِعام انجام شده است .مهمترين بخش و درواقع کانون
اين دسته آثار ،مربع میانی است؛ به همین سبب اندازة آن بهطور روشنی بزرگتر از
ديگر بخشها درنظر گرفته شده است؛ درواقع ساير مربعات با وابستگی به اين قسمت
و با مرکزيت آن آرايش يافتهاند .با توجه به بارِعام دادن شاهان هخامنشی در اين
بخش (ماریکخ ،)95 :1385 ،انديشههای تبلیغاتی میتواند مهمترين علت ساختار
بزرگ مربع میانی بهشمار رود .بهنظر میرسد اين رسمی پايدار بوده است؛ چنانکه
ابومسلم در مرو (ابنحوقل )170 :1345 ،و المنصور ،خلیفة عباسی ،در بغداد (تاريخ
سیستان )72 :1373 ،پیوسته در گنبدخانه و مربع میانی اين آثار ،ديگران را به
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حضور پذيرفتهاند .گنبدخانه اين طرح در کاخ بلکواره (هیلنبراند )38 :1386 ،و نمونة
جوسقالخاقانی (هواگ )38-37 :1388 ،نیز چنین کارکردی داشته است.
 .1.4جهانبینی و علت نامگذاری نُهگنبد و تأثیر آسمانهای چندگانه و صور فلکی
در جهان باستان ،بهويژه در بینالنهرين ،با نگاه به اجرام آسمانی که ويژگی
برجسته ای داشتند ،اهمیت و اعتقاد به هفت سیاره يا هفت فلک شکل گرفت و
گذشتگان تجسد آن را در مصنوعات خود عرضه کردند .برای نمونه ،ناصرخسرو
میگويد« :و هر نفسی از نفسهای مردم همیخواهد که بداند که چرا آسمان گردان
است ،و زمین استاده است ،و چرا آفتاب همیشه روشن است ،و چرا ماه گاهی زيادت
است و گاهی ناقص ،و گاهی پیداست و گاهی پنهان.)11 :1363( »...
مهر و مه باشند هر دو نیرين اعظمین

ديده افالک از ايشان روشن و بینا بود
(شاهنعمتاهلل ولی)515 :1391 ،

نقل ديگری از ناصرخسرو علت توجه ويژه به اين سیارگان را روشن میکند:
نام زحل فعل است از زَحَلَ يَزحَلُ چنان باشد که گويیم بگريخت بگريزد ،و
عرب مثل زنند و گويند لیس من الموت مزحل يعنی از مرگ جای گريز
نیست ،و سبب آنک اين ستاره کی زحل است از جملگی افالک بیرون شده
است ،چنانکه از عالم همه بیرون گريخته است ،پس بدين سبب نام او زحل
گفتند ،يعنی گريخته ،پس گويیم که آفتاب از عالم کبیر بهمنزلت دل است از
عالم صغیر ،کان مردم است ،و ماه از عالم کبیر بهمنزلت مغز است از عالم
صغیر ،و پنج ستاره رونده مر عالم کبیر را که او را حکما انسان کبیر گفتند
(اعنی زحل و مشتری و مريخ و زهره و عطارد) مرين عالم را بهمنزلت
بینای عطارد ،و شنوای زهره ،و بويای مريخ ،خشای مشتری و بساوی
است مردمان را زحل ،و چو مردم به جسد فرزند عالم کبیر است (:1307
.)570
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شهريار عدل نیز آورده است که اعتقاد به وجود افالک هفتگانه بهطور طبیعی و
با نگاه به آسمان در فکر انسان بهوجود آمده است؛ زيرا فقط هفت تا از اجرام فلکی
موقعیت ثابتی نسبت به ديگر سیارگان ندارند و مضافبر آن برخی بهويژه مانند
خورشید ،ماه ،مريخ (بهرام) و زهره دارای خصوصیت چشمگیر ديگری نیز هستند.
خورشید منبع نور است و ماه چراغ آسمان در شب .رنگ مريخ به سرخی میزند و
هنگامیکه خورشید جای خود را به ماه میسپارد ،زهره نیز ظاهر میشود .دستکم
از هزارة اول پیش از میالد ،اين خصوصیات موجب شد سیارات -که در گذشته
خورشید از آن جمله بهشمار میآمد -مابهازای عینی و نمادين در دنیای مادی و
فرودست داشته باشند .کهنترين مثال اين تجسد در بنای هفت اشکوبة هرمیشکل
زيگورات آشوری خُرسآباد (دورشاروکین) پايتخت سارگون دوم (721-705پ.م)
ديده شده است (شکل  .)4در سدة نوزدهم میالدی ،چهار طبقة زيرين آن آثار الوان
ابتدايی خود را حفظ کرده بود که بهترتیب از پايین به باال عبارت بودند از .1 :سفید
نماد زهره (ناهید) .2 ،سیاه نماد زحل .3 ،سرخ نماد مريخ .4 ،آبی نماد عطارد.5 ،
صندلی نماد برجیس .6 ،نقرهای نماد ماه .7 ،طاليی همچون زر نماد خورشید که
براساس دادههای موجود بازسازی شده بودند (شکل .)4
تصور میشد زيگورات «بورسیپپا» در نزديکی بابل که بهدست نابوکودونوزور
دوم (605-562پ.م) بنا شده بود ،نیز دارای تمام اين خصوصیات است .هرچند
نوشتة روی يک استوانة (مهر) مکشوفه در محل ،هفتطبقهبودن آن بنا بهنام زيگورات
«سیارگان هفت فلک» را بهاثبات رساند ،موجوديت رنگها بهترتیبی که ذکر شد ،تأيید
نشد .اين رنگها همانها است که هردوت برای هفت حصار همدان ،پايتخت مادها،
قائل است .مورخان رومی برای الوان مجلس بارِعام اسکندر مقدونی که آيینة مجلس
شاهنشاهان هخامنشی بود ،نیز ترتیبِ رنگِ همانندی گزارش کردهاند که تقريباً به
همان ترتیبی است که نظامی گنجوی آنها را برای هفتگنبد هفتپیکر خود درنظر
گرفت و هرکدام مظهر يکی از هفت اقلیم بودند .)Adle, 2016( 7همايون گورکانی نیز
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با شرايط تقريباً يکسانی در هر روز از هفته که رنگ مخصوص به خود داشته و در
عین حال به يکی از افالک نیز متعلِق بوده ،با لباسی به رنگ آن روز ،اَعمال ويژة آن
روز را انجام میداده است (خواندمیر .)285-284 :1372 ،ترتیب و کیفیت افالک در
بیان نظامی در داستان بهرام گور نیز همانطور که پیشتر عدل اشاره کرده است،
شرايط تقريباً برابری دارد .هفتگنبد که هرکدام مثالی از طبقات آسمان است و رنگ
مخصوص به آن دارد ،محل نشستن هفت بانويی است که بهرام از اقالیم هفتگانه
اختیار کرده بود .وی در هريک از روزهای هفته ،با لباسی به رنگ ويژة آن روز که با
رنگ فلک آن روز نیز برابر بود ،با
يکی از اين بانوان خلوت میکرد
(نظامی.)88-87 :1380 ،
يکی از قرينههای دورة اسالمی
اين عمارات ،کاخ /داراالمارة منصور،
خلیفة دوم عباسی ،در میانة شهر
بغداد است .طرح نُهگنبدی اين بنا با
گنبد بزرگی معروف شده که بهنظر

شکل  :4تصوير بازسازیشده زيگورات سارگون

میرسد نمای سبزرنگ آن نمادی از

دوم ( 705 - 721پ.م) و رنگهای هفتطبقة آن در

آسمان بوده است .اين کاخ که در

خرساباد توسط ويکتور پالس و فلیکس توماس

منابع

تاريخی

با

نام

()Adle, 2016

«قبةالخضراء» شناخته شده است (خطیب بغدادی ،)93 :1417 ،نامش بعدها در
ادبیات فارسی ،به استعارهای از آسمان تبديل شد.
اما تأثیر سیارگان /ستارگان را بهشیوهای گسترده میتوان در زندگی ،حاالت و
سرنوشت انسانها در آسیا مشاهده کرد .در گذشته ،با رصد کردن اين کواکب ،شمار
سال و گذر ايام را محاسبه میکردند .آغاز سال که با نوروز همراه بود ،با زيج اين
ستارگان و تنزيل خورشید در خانههای آنها محاسبه میشد و بهنحوی نسبتاً دقیق،
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نوروز را با قران شدن خورشید در برج حمل مطابقت میدادند (خیام.)5-2 :1357 ،
آنها را روزنهايی از عالَم برتر به اين عالَم میدانستند و طبايع متفاوت در مکانهای
مختلف را به طبع متفاوت اين اجرام نسبت میدادند:
اين هفت ستاره مدبر بر مثال روزنهايند از آن عالَم اندرين عالَم و نور و
لطافت از آن عالَم يکسان همیآيد ،ولیکن اين اجرام که نور ازيشان همی
اينجا رسد به طباع متفاوتاند ،و پذيرندگان نور و لطافت اندرين عالم نیز به
تفاوت مکانها و طینتها متفاوتاند (قباديانی.)107 :1363 ،
بخت و اقبال خود را با طلوع يا غروب ستارگان گره میزدند و تعدادی را نحس و
برخی را مبارک میشمردند .اين انگاره تا آنجا میپايید که تالش میکردند شروع
فعالیتها ،مسافرتها ،تاجگذاریها و سفرهای جنگی را با «سعدين» قرين سازند.
نظامی گنجهای در تاجگذاری دوم خسرو پرويز آورده است:
چو سر بر کرد ماه از برج ماهی

مه

ز ثورش زهره وز خرچنگ برجیس

سعادت داده از تثلیث و تسدیس

منظور

به دلو اندر فکنده بر زحل نور

عطارد کرده ز اول خط جوزا

سوی

شیرافکن

تماشا

ذنب مريخ را میکرده در کأس

شده چشم

زحل همکاسه

رأس

بدين طالع کز او پیروز شد بخت

ملک بنشست بر پیروزهگون تخت

ز

پرگار

حمل

خورشید

پرويز

شد

مريخ

در

برج

شاهی

(نظامی)290 :1960 ،

پادشاه يا امیری که زادروز يا تاجگذاریاش با قرين شدن مشتری بهمنزلة سعد
اکبر و زهره در جايگاه سعد اصغر همراه میشد ،پیوسته با لقب مبارک
«صاحبقران» خطاب می شد .اين موضوع تا آنجا اهمیت داشت که ممکن بود شخص
اول حکومت بهطور مستقیم خود به زيج و رصد ستارگان يا سیارگان روی آورد.
همايون گورکانی (حک963-937 .ق) معروفترين امیر مسلمان است که به اين امور
میپرداخت؛ تا آنجا که جان خويش را در همین راه ازدست داد؛ زمانیکه تالش
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میکرد طلوع زهره را در باالی عمارت هشتبهشت «شیرمَندال» در دهلی رصد کند،
از پلههای ناموزونش سقوط کرد و پس از چندی جان باخت (عالمی-533 :1372 ،
 .)534از نمونههای معماری اين جهانبینی ،چند سازهای است که اکبر گورکانی ترتیب
داده بود :يکی خرگاهی همانند بروج سپهر مشتمل بر دوازده بخش؛ ديگری خرگاهی
که بسان فلک نهم محیط بر ديگر افالک ساخته بود؛ «بساط نشاط» که بهمثابة افالک
نُهگانه ،نُه دايره حول يک مرکز ترتیب داده و هريک از دواير را تمثیلی از يکی از
افالک شمرده بود و افراد بهتناسب قومیت يا جايگاه مذهبیشان در آنها نشانده شده
بودند:
و ازجمله مخترعات شريفة آن حضرت خرگاهی بود که به عدد بروج
سپهر مشتمل بر دوازده قسمت بوده :هر برجی مشتمل بر پنجرهها که
انوار کواکب دولت از نقبهای آن تابان بود .و خرگاهی ديگر مانند
فلکاالفالک -که محیط فلک ثوابت است -جمیع جوانب اين خرگاه را احاطه
نموده بود و چنانچه فلک اطلس از نقوش مبرّاست اين خرگاه نیز از پنجره
معرّا بود .و از مخترعات عشرتافزای آن حضرت بساط نشاط بوده،
بساطی است مستدير مشتمل بر دواير افالک و کرات عناصر :دايرة اول
که منسوب بود به فلک اطلس ،سفیدرنگ واقع شده بود؛ دوم ،کبود؛ سیوم
بهمناسبت زحل ،سیاه؛ چهارم که محل برجیس است ،صندلی؛ پنجم که
متعلق به بهرام است ،لعلی؛ ششم که خانة نیّر اعظم است ،زرين؛ هفتم که
منزل ناهید است ،سبز روشن؛ هشتم که جای عطارد است ،سوسنی ،زيرا
که مزاج عطارد ممتزج است و چون رنگ کبود را با گلگون امتزاج دهند
سوسنی گردد ،و سبب اختیار رنگ سوسنی بر ساير الوان آنکه بعضی
حکما رنگ عطارد را کحلی گفتهاند ،و رنگ سوسنی از ديگر الوان ممتزجه
به کحلی نزديکتر است؛ دايرة نهم که منزل قمر است ،سفید است .بعد از
دايرة قمر ،کرة نار و هوا بهترتیب مرتب گشته ،پس کرة خاک و آب
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انتظام گرفته .تقسیم ربع مسکون به اقالیم سبعه وقوع يافته بود .خود به
نفس نفیس دايرة زرين را اختیار میفرمودند و آنجا سريرآرای خالفت
میشدند .هر طايفه از منسوبات کواکب سبعه سیاره را در دايرههايی که
بهازای آن وضع کرده شده به نشستن حکم میفرمودند ،مثالً امری هندی
را در دايرة زحل؛ سادات و علما را در دايرة مشتری .و مردمی که در
دواير مینشستند ،به انداختن قرعههای که در هر جانبش صورت
شخصی بر وضعی غیرمکرّر مصوّر بود مأمور گشتند و از دست هر
کس هر صورت که برمیآمد به همان صورت در آن دايره متمثّل
میگشت .مثالً اگر صورت شخصی ايستاده میبرآمد میايستاد و اگر
نشسته میبرآمد مینشست .و اگر مضطجع میبرآمد تکیه میکرد و باعب
مزيد انبساط میشد .و از شرايف اختراعات آن حضرت پوشیدن لباس
هر روز بود موافق رنگی که منسوب به کوکب آن روز است ،که مربّی
اوست؛ چنانچه در روز يکشنبه خلعت زرد میپوشیدند ،که منسوب به نیّر
اعظم است؛ و در روز دوشنبه لباس سبز که منسوب به قمر است ،و بر
اين قیاس (همان.)529-528 ،
بیگمان ،اين تأثیرات برای بشر بهاندازهای که در نوع جهانبینی و افکار ماورايی
او ورود کند ،محسوس بوده است .با اين انگاره ،در زمانیکه دستکم هزارة اول پیش
از میالدش برای ما بديهی است ،تالش میکرد ساختههای زمینیاش را به سیارگان/
ستارگان تقديم کند.
واژة نُهگنبد در ادبیات عرفانی نیز بارها بهکار رفته است .منصور حالج ،از
نخستین شعرای عارف( ،سدة سوم هجری) نُهطبقة آسمان را به نُهگنبد تشبیه کرده
است (حالج.)14 :1380 ،
طبق هیأت قديم ،افالک بهصورت اليههای لطیفی بر روی هم و همه به دور زمین
همانند اليه های پیاز پیچیده شده است .بر فراز زمینی که از آب و خاک ساخته شده،
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بهترتیب کرة هوا و کرة آتش قرار دارند و همانطور که پیشتر نیز آمد ،افالک نُهگانه
پس از آن به اين ترتیب آغاز میشوند :فلک قمر ،فلک عطارد ،فلک زهره ،فلک شمس،
فلک مريخ ،فلک مشتری ،فلک زحل ،فلک ثوابت و فلک اطلس يا فلکاالفالک .هفت فلک
اول دارای هفت اختران هستند و هر اختر در جای خود مانند گوی برآن نصب شده
است .فلک ثوابت فلکی است که ثوابت يا ستارهها بهصورت دانههای درخشان ريزی
به آن نصب شدهاند .فلک اطلس يا آسمان نهم بینقش است که به آن فلکاالفالک نیز
میگفتند و آخرينِ همه بود و جهان هستی در آنجا خاتمه میيافت .آنجا درواقع مرز
بین عالَم خلق و عالَم امر يا جهان محسوس و جهان نامحسوس بود (کرمانی:1366 ،
 .)362مراتب عروج پیامبر گرامی اسالم (ص) در دو منظومه ،يکی متعلق به
امیرخسرو دهلوی ( )14-11 :1302و ديگری نظامی گنجهای ( ،)42-39 :1388اين
مراحل و منازل و مختصات هريک را به خوبی نشان داده است.
همانطور که میبینیم ،کیهانشناسی سنتی به نُهفلک يا نُهآسمان اعتقاد دارد؛ در
حالی که در قرآن مجید «سبع سموات» آمده ،نه تسع سموات:
اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا (طالق.)12 ،
أَلَمْ تَرَوْا کَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقً (نوح.)15 ،
هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی األَرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ (بقره.)29 ،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِین (مؤمنون.)17 ،
قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیم (مؤمنون.)86 ،
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِی يَوْمَیْنِ وَأَوْحَى فِی کُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا
بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا ذَلِکَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِیمِ (فصلت.)12 ،
الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ
تَرَى مِن فُطُورٍ (ملک.)3 ،
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مالهادی سبزواری گفته است که در اصطالح ما ،فلک اول يعنی فلکاالفالک يا
محدالجهات که فلک اطلس نامیده شده ،همان عرش است و فلک دوم يعنی فلک ثوابت
همان کرسی در اصطالح قرآن است (شیرازی .)1625 :1387 ،تفکیک روشن دو فلک
اطلس و ثابتات از ديگر افالک و عناصر و طبايع که در زير آنها واقع شده ،نیز در
انديشة شاهنعمتاهلل ولی (سدة هفتم و هشتم هجری) داللت روشنی بر اين موضوع
است:
در دو عالم چون يکی دارندهٔ اشیا بود
عرش اعظم کرسی حق عقل و نفس آمد پديد
هفت سرهَنگاند بر بام قِالعش شش جهت
چون زحل پس مشتری مريخ و آنگه آفتاب
هفت رنگ مختلف زين هفت گردد آشکار
هفت سلطاناند و ايشان را دهودو خلوت است

هر يکی در ذات خود يکتای بیهمتا بود...
اطلس است و ثابتات و تحت او اينها بود...
جمله ناگويا ولی ز ايشان جهان گويا بود
باز زهره با عطارد ماه خوشسیما بود
لیک از حکم خداوندی که او يکتا بود
هر يکی در برج خود کیخسرو و دارا بود
(شاهنعمتاهلل ولی)515-514 :1391 ،

حاکمش اسم محیط است و به فرمان يافتم
يکهزار و بیست و دو کوکب درخشان يافتم
هر چه هست از جزو و کل در تحت اوزان يافتم
هم به مغرب هم به مشرق او خرامان يافتم
در کنار دايگان شادان و خندان يافتم...

بیستاره يک فلک ديدم که اطلس خواندهام
يک فلک ديدم مرصع در نشیب او بر او
المحیط اين عرش را بر فرق اشیاء داشته
مقتدر بر وی نشسته آن منازل يافته
هفت بابا چار مادر با سه فرزند عزيز

(همان)526 ،

بجو
اعال
کرسی
از
الرحیم
چنین
يابی
ار
باشد
خوشجنانی
اين چنین فرمود ما را از خدا
میشمار
هريک
به
هريک
کوکب
آفتاب و زهره همچون جام جم
نیست پنهان اين سخن پیدا بود

بگو
الرّحمن
تخت
اعظم
عرش
زمین
کرسی
عرش
جنت
سقف
سرا
دو
هر
سید
بندگی
دار
ياد
نیکو
افالکاند
هفت
چون زحل چون مشتری مريخ هم
بود
خوشسیما
ماه
عطارد
با

(همان)566 ،

همانطور که عالمی ( )528 :1372نیز گفته ،فلک اطلس محیط بر فلک ثابتات و ديگر
افالک است .در بیان دهلوی و شاهنعمتاهلل ولی بهنوعی میتوان انحصار آنها را در
دست فرشتگان و خداوندگار متعال ديد؛ به همین دلیل ،جبرئیل باالتر از مرتبة فلک
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هشتم که مقام فرشتگان است ،نتوانست پیامبر (ص) را همراهی کند؛ چون فلک افالک
يا فلک نهم عرشِ باریتعالی است ،رنگ و نقشی ندارد يا بهاصطالح «مکانی المکان»
است و بديهی است که بشر ،بهاستثنای پیامبر گرامی (ص) ،بدان راه نداشته است.
درواقع ،آنچه میتواند برای بشر ديدنی و محضر وی باشد ،در قرآن کريم در هیئت
سبع سماوات آمده است ،نه بیش از آن:
ز اطلس چرخ از قدم افشاند نور
قدم
بساط
خرامان
گشت
دور شد از خويش به راه دراز
و از خودی خويش نشانی نداشت
پاک شدش خانه ز صورتگری»

کرد ز پا زحمت نعلین دور
چون قدری برتر از آن زد قدم
بس که درون رفت در ايوان راز
شد به مکانی که مکانی نداشت
تن شدش از هستی صورت بری

(دهلوی)14-11 :1302 ،

شکل  :5بهرام گور در قصر هفتگنبد ،هنرمند تصويری از قصر پادشاه
و تمثیل نظامی از گنبدهای هفتگانه آن را عرضه کرده است (مأخذ:

گری)1369 ،
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به اين ترتیب ،سبع سموات برابر با هفت آسمان نخست است .بر همین پايه،
نظامی گنجهای ( )690-804 :1366هفتگنبد را ترجیح داده و بر آن اساس ،در
منظومه و تمثیلی ،کاخ بهرام را هفتگنبد با هفترنگ سیاه ،زرد ،سبز ،سرخ ،فیروزه،
صندلی و سپید دانسته (شکل  )5و هر گنبدخانه را نشستگاه يکی از هفتپیکر
(شاهبانوان) گفته است .وی در گزارش کاخ خورنق (قصر نعمان منذر) که کاخِ مطلوبِ
سنمار (سمنار) معمار آن بوده ،بهروشنی در نمايهسازی افالک ،هفتگنبد بیان کرده
و اين نشان میدهد شاعر بر هفتگنبد بهجای نُهگنبدان تأکید داشته است:
تا به نعمان نشان رسید درست

کانچنان پیشهور که درخور توست

کشور

روم

زيرکی کو ز سنگ سازد بوم...

تنیده

اسطرالب...

هست

نامآوری
بر

نظرش
طاقی

به

فلک

از

چنان

گِل

عنکبوت

لعاب

از

دم

برآرايد

کز

ستاره

بربايد...

چراغ

چونکه سمنار سوی نعمان رفت

رغبت کار شد يکی در هفت...

شايست

ساختند

آنچنانکه

میبايست

سنج

بنا

کرد

پنج

آلتی

کان

پنجه

کارگر

را

رواق

آهن

شد

بر

کار

سالی

تا هم آخر به دست زرينچنگ

کرد سیمینرواقی از گل و سنگ

برکشیده

به

ماه

قبلهگاه

سپید

و

سیاه...

کرده

به

ناز

نهفلک

گِرد

او

پرواز...

کوشکی
فلکی

برج

گرد

پای

همه
را

به

چون بهشتش درون به آسايش

چون سپهرش برون به آرايش

صیقل از مالش سريشم و شیر

گشته

عکسپذير

در شبانروزی از شتاب و درنگ

چون عروسان برآمدی به رنگ

ناوردی

زردی...

از

يافتی

سپهر

ازرقی

چونکه سمنار زان عمل پرداخت
ز
مرد

آسمان بر گذشت
بنّا

که

آن

خوبتر

آيینهوار
و

سپیدی

زانکه

و

خواستند

ساخت

رونق او

خور بهرونق شد از خورنق او...

ديد

شنید

نوازش

وعدههای
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گفت اگر زينچه وعده دادم شاه

پیش از اين شغل بودمی آگاه

چینیکار

پرگار...

کارگاه

نقش

اين

کردمی

کوشکی

بودی

گفت نعمان چو بیش يابی چیز

به از اين ساختن توانی نیز؟

گفت اگر بايدت به وقت بسیج

آن کنم کاين برش نباشد هیچ

اين سه رنگ است و آن بود صد رنگ

آن ز ياقوت باشد اين از سنگ

اين به يک گنبدی نمايد چهر

و آن بود هفت گنبدی چو سپهر

روی نعمان از اين سخن بفروخت

خرمن مهر و مردمی را سوخت...

گفت اگر مانمش به زور و به زر

به از اينجا کند به جای دگر

فرمود

زود

کارداران

که

بهترک

در

روزش از روز رونق افزودی

خويش

تا

بستمی

اين

را

تا برند از دز افکندش
(نظامی)48-46 :1380 ،

همچنین ،وی در وصف قصر «خورنق» نعمان منذر (همان ،)49-48 ،صفت مجلس
بهرام و ساختن هفتگنبد (همان )87-86 ،و در جايی ديگر (همان )168 ،بر برابری
ساختههای بهرام و نعمان منذر با افالک چندگانه تأکید کرده است.
از منظری ديگر ،بايد به کمالگرايی نروع انسران پرداخرت کره در روايرات مختلرف
گزارش شده است .همچنین ،آنچه را به پروردگار مربوط میشد ،بره جايگراه واالی او
در طبق نهم يا «فلکاالفالک» که به گنبد تشبیه شده است ،تقديم میکردند:
مسجد جامع که ز فیض اله

زمزمة

خطبة

شهی

منبرش

از

بر

سر

نُهتخت

گرفته

او

تا

به

خطبة

ماه

بیتالهی

آمده در دی ز سپهر کبود

فیض ز يک خواندن قرآن فرود

درون

برون

غلغل

تسبیح

به

گنبد

رفته

ز

نه

گنبد

باال

(دهلوی )54- 53 :1353

انسان دستساختههای خود را چنان اعتباری میبخشید که با عناصر طبیعی
برابر شود .در معماری ،بلندای کاخ ،مسجد ،قلعه و ...را چنان چشمگیر درنظر
میگرفتند که کمتر مصنوعی با آن رقابت کند .به همین اعتبار ،قلعههای خود را در
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رقابت با فلک نهم ،فلکاالفالک ،نام مینهادند .با اين رويکرد است که شاهان و امرا در
ساختن کاخ ،قلعه يا هر عمارتی ،بلندای آن را بهگونهای خارج از مقیاس انسانی
درنظر میگرفتند تا بسیار جلب نظر کند يا پیوسته آثار معماری نامدارِ قدما را به
رقابت میطلبیدند يا طبقات آسمان را .شعرای درباری نیز جهت خوشايندِ ممدوحان
خود ،توصیف عمارات را با اغراقهای دوستداشتنی درمیآمیختند؛ بهطور ويژه
افراز عمارات را مطمح نظر قرار میدادند و بهترين «مشبهٌبه» آنها طبقات هفت يا
نهگانة آسمان بود .آنها در کالمی اغراقآمیز ،اين کاخها را جام جهاننما میپنداشتند
و گاه گنبد آنها را مدار سیارات و افالک قلمداد میکردند .همچنین ،کنگرة عمارات را
در آراية ادبی «اغراق» همشأن با طاق افالک يا در مواردی آسمان نهم تصور
میکردند:
ای منظره و کاخ برآورده به خورشید

تا گنبد گردان بکشیده سر ايوان
(درخشان)64 :1364 ،

بديع

گنبد

همچو

او

کیخسرو

جام

درو دوازده و هفت را مسیر و مدار
(عنصری بلخی)179 :1363 ،

چو

من

در

خاک

ايوانت

نهم

پای

مرا

بر

گنبد

هفتم

بود

جای

(گرگانی)27 :1349 ،

بست شاهی که به او فخر کند مُلک و ملَک

چارطاقی که بود غیرت نه طاق فلک

تحت او تا به سمک ،فوق بود تا به سما

کس نديدهست مثالش ز سما تا به سمک
(خواندمیر)237 :1372 ،

سال نو در باغ نو ،نو دولت و شادی بود

هر دو نو ،مر دولت نو را همی ارکان شود

اين بهشت بر زمین شاها ترا فرخنده باد

تا به بختت فرخی با اين بنا بنیان شود

آسمان راضی بباشد گر بخوانیمش بهشت

ساکنش نیز از رضای تو همی رضوان شود

تا همی خضرای او بر گنبد خضرا بود

تا همی ايوان او بر مرکز کیوان شود
(عنصری بلخی)34 :1363 ،

چارصفهای

ملک

در

صفههای

نهفلک
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(خاقانی شروانی)97 :1316 ،

قصری که عرش کنگرة اوست آسمان

از عقد انجمش گهر افشان تازه کرد
(همان)111 ،

هفتم فلک ايوانت و ايوان فلک قصرت

ای داده به تو نصرت معمار جهانداری
(همان)483 ،

هشتم فلک ايوانت گلزار ارم قصرت

فردوس نهم بادا گلزار تو عالم را
(همان)484 ،

ايوان

ز

تو

پیروزة

طارم

فلک

بگذشت از آنکه صاحب ايوان و طارمی
(سوزنی سمرقندی(349 :1338 ،

گوشة ايوان او از فخر بگذشت از فلک

زير او باشد فلک چون از زبر ايوان بود

زان بزرگانديشة واالمنش نشگفت اگر

پاية ايوان او بر تارک کیوان بود
(تبريزی)97 :1362 ،

ز گردون برترت منظر ز کیوان برترت ايوان

بهمنظر نايدت گردون بهايوان نرسدت کیوان
(همان)273 ،

باغ

میان

ديد

قصری

عالی

چو

برج ماه خورشیديش

والی

ملک میگفت با خود که اين چه جايست

که جوزا صورت و حورا نمايست؟

بر آن آمد که فردوس برين است

قصور خلد و جای حور عین است
(ساوجی)663 :1371 ،

مرا

بردند

ز

برج

خوشبوستانی

در

تابندهماهی

آسمان

در

او

قصری

بهشکل

گلْستانی

چو انجم گردش از خوبان سیپاهی
(همان)670 ،

انوری ابیوردی در وصف سرای ناصرالدين سروده است:
الجورد

گشته ايمن چون سپهر از گرم و سرد

ای

نمودار

هم

از

سقفت

خجل

هم بهشت از غیرت صحنت بهدرد...

حل

شده

در سرشک از رشک سنگ الجورد

ساکنی ورنه چه مابین است فرق

از تو تا اين گنبد گیتینورود؟»

سپهر

آسمان

چون

سپهر
رفعت
الجوردت
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(انوری)83 :1364 ،

هم او در توصیف عمارت خواجه عزيزالدين طغرايی گفته است:
نمودار

ای

سقف

اوج

تمیز

در
فلکی،
عدد

تو
میان

ارتفاع

فلک

رازدار

سماک

جنت

کوکبت
سالهای

و

ساکنانت
بیخ

تو

عزيزالدين
عمرش

صحن

رای
آن

باد

مقدسان
رضوان

نهکوکب،

تو

ملک

همنشین
درافتاد

ورای

سمک
بهشک...

او

نهفلک...

همچو تاريخ پانصد و چهل و يک
(همان)83 ،

وصف سرای خواجه رکنالدين در گزارش منظوم محمدبن عبدالرزاق:
ای خوردهکوب سقفت ايوان چرخ اطلس

خم گشته زير طاقت نهطارم مقرنس

ای در جوار قدرت اين چنبر مدور

وی در حريم جاهت اين عالم مسدس

حیرت زده ز حسنت اين قبة مزخرف

عاجز شده ز نقشت اين گلشن مقرنس

از نقش دلگشايت گوی زمین منقش

وز عکس شمسههايت روی هوا مشمس

ای سايه لطیفت بر سطح سقف مینا

وی پاية رفیعت بر سقف چرخ اطلس

ماه سپهر دين را از ذروة تو مطلع

شاخ گل طرب را در ساحت تو مغرس

از بوسها زمینت چون آسمان مجدر

وز استالم خاکت چون سطح آب املس

گر راز چرخ خواهی از طرف بام بشنو

ور سرّ غیب خواهی از رای خواجه بررس
(اصفهانی)201-200 :1320 ،

وصف قصری از همايون گورکانی در گزارش خواندمیر:
اين منظری که رشک سپهر مدور است

از فرش مرتفع شده با عرش همبر است

چون سرو سرکشیده ستونهاش هر طرف

گويا درخت سدره و طوبی مکرر است...

خاقان کامیاب همايون که از شرف

خاک درش چو آب خضر روحپرور است

همتش

است

شاه

فلکجناب

که

در

جنب

نهگنبد

سپهر

سرای

محقر

()281 :1372
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نمايهسازی افالک در دستساختهها چنان پذيره شد که کرمکرم بره آرای معمراران
نیز نفوذ کرد؛ بهجای افراشتن مطبق هفت طبقه همچون زيگوراتها (شکل  ،)4به تمثیل
از نُهطبقة افالک ،نُهگنبد در کنار هم میساختند (شرکل  -1ب ،شرکل  2و  )3و بره ايرن
ترتیب ،عنوان نُهگنبد به الگوی ويژهای در معمراری ايرانری مبردل شرد يرا آنجرايی کره
ممکن بود عمارت ،خود از الگوی نُهگنبدی پیرروی نکنرد ،کتیبرة معررف برانی و تراريخ
ساختش ،انگیرزة معمرار و کارفرمرا را نیرز عینریسرازیِ تصرورات جهران ناديردنی و
فرادست دانسته است .از اين عمارات که کاربری متنوعی نیز دارند ،تعداد قابل توجهی
در شبهقاره هنوز باقی است:
يکی از کتیبههای مسجد جامع دهلی« :کنايه ايوان استوار ،و قمة قبة فلکشأنش از
طبقات آسمان گذشته و شرفة طاق سپهرنشانش به اوج کیوان پیوسته» (عباد و
حکمت .)36 :1337 ،در کتیبهای ديگر از همین مسجد« :فروغ شمسه پیش طاق
جهاننمايش روشنیبخش مصابیح سموات» (همانجا).
يکی از کتیبههای «درگاه شاهعطا» ،اين بنا در قصبة «دبیکوت» در ناحیة «ديناجپور»
در بنگاله قرار دارد:
در اين گنبد که بنیاد عطايست

عمارت

ماليک در ثباتش خوانده تا حشر

بنینا

خانة
فوقکم

کونین
سبعا

بادا
شدادا

(همان)69 ،

و کتیبهای ديگر در همین بنا« :به عنايت هفت ايوان بديع که الذی خلق سبع سماوات
طباقا تقدست اسمائه به اتمام رسید عمارت گنبدرفیع که نسخهای است از تخته سقف
جالل و لقد زينا السماء الدنیا بمصابیح در روضه متبرک قطب االولیا( »...همان.)70 ،
کتیبة بنای «روضة سیدالسادات» در «بیدر» :در سردر دروازة دوم قلعة بیدر
کتیبهای بهسال909ق:
سطر اول:

ای زمین آستانت آسمان ملک و دين

آسمانی آسمانت گر نقش بندد بر زمین
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سطردوم:

اوشکوب اولت سبع سموات طباق

طباق نقش درگاه تو طبتم فادخلوها خالدين
(همان)77 ،

در همانجا در محل چشمهای موسوم به «چشمة سیدالسادات» به تاريخ 910ق:
«بنا کرده عمارة اين چشمة حیات درين مقام شريف و روضة مطهر لحضرت
سیدالسادات المخدوم السید حنیف نوراهلل مرقده» (همان.)79 ،
در مقبرة اکبرشاه در قصبة «سکند» در خارج از شهر آگره:
در سردر خارجی:
مرحبا خرمفضايی بهتر از باغ بهشت

مرحبا عالیبنايی برتر از عرش برين

کلک معمار قضا بنوشته بر درگاه او

هذه جنات عدن فادخلوها خالدين
(همان)98 ،

در پیشانی دروازة داخلی بنا بهطرف باغ:
طاقی که از رواق نهم چرخ برتر است

روشن ز سايهاش رخ تابنده اختر است

اين طاق زيب نه فلک و هفت کشور است

از روضة منوره شاه اکبر است
(همانجا)

الگوی نُهگنبد که بهواسطة خاصیت شکل مربع که به عدد نُه بهآسانی بخشپذير
است ،بهترين تقسیمات فضايی را بهدست میدهد .اين بخشپذيری موجب میشد
پالنهايی که اين طرح را دارند ،از توانايیهای کممانندی در دستورهای «نیارشی»
برخوردار شوند .اگر در مقام تمثیل میتوان گفتار هفت گنبدها را پذيرفت ،در مقام
اجرا ،بسیار سخت و دور از انديشه است که طرح معماری شايستهای را در عدد هفت
تقسیم کرد؛ زيرا هرگز نمیتوان به ساختاری منسجم و حجمی خوشنما دست يافت.
اما در طرحهای نُهگنبدی ،هرگز چنین دغدغههايی وجود ندارد .بنابراين ،بیش از آنکه
بهصورت عینی ،در معماری گذشته با طرحهای هفتگنبدی روبهرو باشیم ،با الگوهای
نُهگنبدی برخورد میکنیم.
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نگاه به چهارسوی عالَم انديشة ديگری بود که اينگونه کاخها با ايوانهای
چهارسمتشان بهخوبی با آن انطباق يافت؛ اين انگاره بر انديشهای تأکید میکند که
بشر برپاية آن ،پیوسته در يافتن مرکز جهان میکوشیده است .با همین جهانبینی،
بهطور معمول شاهان و امرای شهر ،بنای مذهبی يا کاخ خود را مرکز عالَم تصور
میکردند؛ چنانکه اردشیر اول شهر گور را بهگونهای ساخت که کاخ و آتشکدهاش در
مرکز آن واقع شوند .در انديشة او ،دين زرتشت روح عالَم و آتشکده نیز کانون آن
بود؛ به همین دلیل ،چهار خیابان در سمتهای چهارگانة آن ساخت تا به اين ترتیب
چهارسوی زمین را به اين مرکز وصل کند .اين موضوع پیشتر مورد توجه هوف
( )81 :1366قرار گرفته است .قصرش نیز که «تختنشین» نام داشت ،با طرح نُهگنبدی
که چهارايوان برونگرا ويژگی برجستة آن بهشمار میرود ،به هريک از اين سمتها
نظر میافکند .چهار دروازه با نامهای «مهر»« ،هرمز»« ،اردشیر» و «بهرام» که هرکدام
به يکی از جهات اصلی (چارسوی جهان) گشوده شده و وجود بنايی چون منار که
گويی نشانی از موقعیت ممتاز شهر در مرکز جهان است ،بهطور ويژه در ساخت
شهر «تنستهای »8بغداد با چهار دروازه با نامهای «باب کوفه»« ،باب خراسان»« ،باب
شام» و «باب بصره» لحاظ شده است .اين انديشه در بغداد از نظر جغرافینگاری
همچون يعقوبی ( )4 :1343چنان بديهی بوده که در پذيرش آن کمترين ترديدی به
خود راه نداده است .تنهاتفاوت شکلی آن به اعتقاد بانیان دو شهر مرتبط است .يکی
زردشتیمذهب است و آتشکده /معبد آناهیتا را احتماالً در باالی منار و در مرکز شهر
ساخته و هر سوی آن را بهطور مستقیم به يکی از چهار دروازه يا بهتعبیری
چهارسوی جهان ارتباطِ بصری داده تا به اين واسطه شهر ،معبد /آتشکده يا آيین
زردشت و کاخ خود را کانون اعتقادی و جغرافیايی جهان اعالم کند .شهر بغداد نیز با
انديشهای همسان ساخته شد؛ با اين تفاوت که بانیِ آن خلیفهای مسلمان بود .بديهی
است که از نظر وی ،مسجد و دين اسال م از چنین کارکردی برخوردار است؛ به همین
دلیل ،او نیز در کنار کاخ نُهگنبد خويش ،مسجد را در میانة شهر ساخته و چهار
199

بازشناسی و تحلیل الگوی نُهگنبد در معماری ایرانی...

اسداهلل جودکی عزیزی و همکار

دروازه شهر را به آن سوی گشوده است؛ با اين تفاوت که خلیفة مسلمان جهتيابی را
با سوی قبله هماهنگ کرده و دقیقاً به همین دلیل موقعیت دروازهها را طوری گزينش
کرده که يکی از آنها با جهتِ قبله برابر شود .در بیان عطار نیشابوری ،در ساخت
کاخ پادشاهی و استدالل طراحان و معماران در چگونگی طرحش بهروشنی میتوان
اين انديشه را ديد .اين کاخ با توجه به نگاه چهارسمتی آن که بیگمان بايست از طرح
نُهگنبدی پیروی میکرده که چهار ايوان آن به چهارسو گشوده میشده ،بیش از هر
بیانی ،تأيید اين نوع جهانبینی را به اثبات نزديک میکند:
خسروی قصری معظم ساز کرد

اوستاد

در بر آن قصر زالی خانه داشت

از

شاه را گفتند ای صاحب کمال

گر

قصر نبود چار سو آن را بخر

تا

کار،

کار

آغاز

کرد

عالم

همان

ويرانه

داشت

همه
نباشد
شود

کلبهٔ
قصرت

اين

پیر

زال

مربع

در

نظر

(عطار نیشابوری)113 :1385 ،

در ساخت اين الگو بیگمان اوضاع اقلیمی نقش تعیینکننردهای داشرته اسرت؛ زيررا
انواع درونگرای آن با اقلیم غرب آسیا که بهطور عمومی در کمربند خشک زمین واقع
شده ،انطباق بسیار خوبی يافته است .نمونههای برونگرا نیز در چنین اقلیمی فقرط برا
فضای سبزی که در پیرامونشان ساخته مریشرد (نمونرههرای موجرود ،گرزارشهرای
تاريخی و توصیفات شعرا آن را تأيید میکند) هويت کاربردی میيافتنرد .امرا رواج آن
در سراسر سرزمینهايی که معماریشان از فرهنرگ معمراری ايرانری ترأثیر پذيرفتره
است ،بهويژه در مناطقی چون شبهقارة هند و آناتولی که اقلیمی متفاوت دارند ،غیر از
دادوستدهای معمارانه ،به جهانبینی برابری بازمیگردد کره پریش از ايرن از کیفیرتش
گذشتیم .اگرچه در اين نوشتار هرگز برآن نیسرتیم ترا هرر بنرايی را کره برا ايرن الگرو
ساخته شده ،بهطور مطلق به اين جهانبینی نسبت دهیم ،ديوان شرعرا و گرزارشهرای
تاريخی نامگذاری آنها را به جهانبینی اين بخش از آسریا در پریش و پرس از اسرالم
نسبت میدهند .درواقع ،طراحران و معمراران دسرتورهای کارفرمايران را برهشریوهای
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بهاجرا درمیآوردند که هم جهانبینی حاکم بر انديشه را تأمین کند و هم با مالحظرات
اقلیمی سازگاری داشته باشد .از سويی ديگر ،جنبرههرای سیاسری و تبلیغراتی نیرز برا
شگردهای ويژهای در کالبد اين آثار پیشبینی و اجرا میشد .الگروی نُرهگنبرد توانرايی
کم مانندی داشت تا بتواند اين سه جنبره را برهخروبی بررآورد؛ بره همرین دلیرل ،طررح
نُهبخشی آن از زمان شکلگیری سازههای تاقی تا سدههای مترأخر دورة اسرالمی در
معماری ايرانی پايیده است.

 .5نتیجه
اگر دادههای ارزشمند منابع ادبی در تفسیر و تحلیل مواد مطالعاتی علوم انسانی و
بهويژه هنر و معماری بهکار گرفته شود ،بیشک نتیجهای موثق بهدست خواهد آمد.
اين مواد چون در بستر زمانیِ گاه متقارن با شکلگیری مواد باستانشناسی ،معماری
و هنر تدوين شدهاند ،بديهی است که اسنادی دستاول بهشمار روند .بنابراين،
هراندازه پژوهش در اين حوزههای سنتی از رويکرد تحقیقی میانرشتهای ادبیات و
معماری دوری بجويد ،به همان میزان از اعتبار آن کاسته میشود .بازشناسی
الگوهای معماری ،و نام و عناوين آنها يکی از مهمترين موضوعاتی است که از اين
رهگذر به نتايج مهمی میانجامد .در پژوهش حاضر ،مواد مطالعاتی با اين رويکرد
برای بررسی مربع نُهبخشی برونگرا که آثار معماری بهصورت پردامنه از آن
بهرهمند شدهاند ،استفاده شده است .تطبیق پالن تعداد بسیاری از آثار معماری در
مقام دادههای باستانشناسی و معماری با توصیفات دقیق ،اشارات تمثیلی يا
تشبیهات و استعارههای ادبی در ديوان شعرا و ديگر منابع ادبی نشان داد اين الگو
طرح متعارف و غالب معماری تشريفاتی در دورههای اسالمی بوده است .اگرچه گاه
با نام چارپوشش نیز خوانده شده ،در سدههای نخستین دورة اسالمی بهطور
مشخص نامش نُهگنبد بوده و در سدههای متأخر هشتبهشت نامگذاری شده است.
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بررسی پالن تعدادی از آثار پیش از اسالم ثابت کرد که در دورة ساسانی نیز
بهخوبی از آن استفاده شده است .پیشینة اين الگو به آپادانای دورة هخامنشی
بازمیگردد .طرح کلی آن دارای چهار ايوان برونگراست که در آپادانا تاالری
ستوندار و در نمونههای دورة ساسانی بهبعد گنبدخانهای مرکزی آنها را بههم
پیوند میدهد .طرح فاخر و وصفپذير و از همه مهمتر جايگاه سیاسی آن باعب شد
بهسادگی پذيرفته و در دفاتر شعر و گزارشهای تاريخی توصیف شود .اندام
برونگرای آن موقعیتی فراهم کرد تا الگوی برتر کوشک باغها و چهارباغها شود.
کیهانشناسی اين طرح که جز با تحلیلی میانرشتهای در حوزة ادبیات تطبیقی به
برايندی قابل اتکا دست نمیيابد ،آشکارا نشان داد اعتقاد به افالک نُهگانه که گاه با
پارهای مالحظات عدد آن به هفت رسیده ،در نامگذاری نوع نُهگنبد مؤثر بوده است.
طرح چهارسويی اين آثار نیز امکانی فراهم میکرد تا شاه يا امیر در گنبدخانة آنها
بنشیند و ضمن بار دادن به گماشتگان کشوری و لشکری ،با نگاه کردن به چهار
سمت بیرون که در امتداد گذرگاههای باغها به بینهايت سیر میکرد ،خود را در
مرکز عالَم نیز تصور کند.

 .6پینوشتها
1. Chahriyar Adle
2. Sheila Blair, Jonathan Bloom
3. Ó Kane
4. Kleiss
5. Huff
6. Creswell
 .7نگارندگان مطلع بودند دانشمند فقید ،پروفسور شهريار عدل ،مقالهای با موضوع معانی و
نمادهای رنگ در جهان ايران (دورة اسالمی) در دست چاپ دارند .بهدلیل اهمیت ،تازگی و
جذابیت موضوع بارها با ايشان در اين باره گفتوگو کرديم .درپی گفتوگوی شفاهی اخیر
مطرح شد که در مقالهای (نوشتار پیشرو) قصد داريم به پژوهشهای ايشان ارجاع دهیم.
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استاد با کمال تواضع و سخاوت پذيرفتند که نتیجة توضیحات شفاهیشان را در متنی کوتاه
تهیه و جهت تصحیح و تأيید نهايی برای ايشان ارسال نمايیم .متنی کوتاه و چندخطی تهیه و
ارسال شد .ايشان با افزودن چند جملة ديگر متن را اصالح و به ضمیمة يک تصوير (شکل )4
آن را ارسال کردند .نوشتة استاد شهريار عدل را عیناً در مقاله استفاده کرديم .ياد و خاطرة
اين دانشمند بزرگ گرامی و روانش شاد باد!
 .8تنستهای :شهرهای تارعنکبوتی ،شهری با نقشة مدور (پیرنیا)387 :1386 ،؛ به شهرهايی با
طرح شطرنجی که دارای کوچهها و مسیرهای عمودبرهم است« ،پیچازی» گفته میشود
(همان.)377 ،
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